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Välkommen till Bankeryds tennisklubb. Vår förening bildades 1958 och har idag ca 500 medlemmar. 

Vi äger vår tennisanläggning Furuvikshallen, som består av tre inomhusbanor med plexipave 

underlag samt två utomhusbanor med grus. I vår tennishall finns ett café och även ett litet gym som 

är öppet för alla våra medlemmar. 

Det centrala i klubbens målsättningar är att ha roligt tillsammans och att få alla att känna trivsel runt 

vårt gemensamma intresse tennis. En mycket viktig del i klubben är tränings- och 

tävlingsverksamheten. Här satsar vi mycket på att hålla en bra kvalité i vår tennisträning, allt från 

tennisskola och tävlingsgrupp till vuxentennis. 

 

Organisation 

Styrelse 

Torgny Karlsson   Ordförande 

Anna Åkerblad   Kassör 

Daniel Eklund     Sekreterare 

Elisabeth Berglund   Ledamot 

Mattias Rydh     Ledamot 

Per Svensson    Ledamot 

Erik Pettersson   Ledamot 

 

Tränarstab 

Leo Öberg  Chefstränare 

Filip Berglund  Huvudtränare  
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Policy (Utifrån rekommendationer från Svenska 

Tennisförbundet) 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet 

så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Jämställdhet 

Jämställdhet ska utövas oavsett bakgrund. Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 

religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med. 

Alkohol och Droger 

Bankeryds Tennisklubb är en alkohol, drog och dopingfri verksamhet. Ingen alkohol och tobak ska 

förekomma bland, ledare, deltagare eller föräldrar i samband med träning, tävling eller läger. 

Svenska Tennisförbundet vill att idrotten ska utgöra en trygg miljö där föräldrar ska ha förtroende att 

låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på alla ledare att ta ansvar och vara förebilder 

när man jobbar med barn och ungdomar. 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävling och träning i vår klubb. Det innebär att vi vill 

hålla god etik och moral i klubben. Vi accepterar inte fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld 

såväl på tennisbanan som utanför tennisbanan.  Om några sådana händelser förekommer behandlas 

dessa direkt.  

Svenska tennisförbundet i samarbete med Svensk Tennis Syd vill ge några tips och råd till föräldrar 

och aktiva 

 Framgång och seger inom idrotten får inte bli viktigare för dig själv än för ditt barn. 

 Hjälp ditt barn att planera så att det blir tid för studier och idrott. 

 Låt aldrig ditt sjuka eller skadade barn delta i träning eller tävling. 

 Uppträd som en kamrat i alla lägen.  Stötta och uppmuntra dian kamrater när det går tungt 

och dela glädjen när det går bra. Uppträd som en god förlorare. 

 Respektera ledare, funktionärer och domare i deras respektive roller. 

 Se till att ha med dig rätt utrustning och kom i tid till rätt plats.  
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Klubbfilosofi 

I Bankeryds TK gäller ledorden ”Glädje och trivsel – Tennis för alla”. I praktiken innebär detta att alla 

som är intresserade av tennis är välkomna oavsett ålder och spelskicklighet. I Bankeryds TK tror vi att 

tennis utvecklar människor positivt, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. 

 

Medlemssyn – Klubbkänsla 

I Bankeryds TK vill vi att alla ska känna en stolthet och tillhörighet. Alla medlemmar erbjuds tillgång 

till Furuvikshallen och dess omgivningar men även till de olika aktiviteter som arrangeras i klubbens 

regi. I Bankeryds TK förväntas det att alla ställer upp för varandra och hjälper till när det behövs 

ideella insatser. Verksamheten i Bankeryds TK präglas av en positiv anda som skapar glädje och 

trivsel i det vi gör.  

Vision 

Klubbens vision är att blir en av de ledande klubbarna inom svensk tennis i region syd och även ha en 

tennisanläggning i mycket hög klass. Vi vill också utveckla föreningens motionsverksamhet. Vi tror att 

det finns många ungdomar och vuxna som vill vara med inom idtrotten för att ha kul, att umgås, 

känna tillhörighet med andra och för att må bra men utan krav på tävling, prestation och resultat.  

Verksamhet 

I Bankeryds TK bedrivs en omfattande tränings- och tävlingsverksamhet där alla är välkomna. För att 

hålla en hög kvalitet på verksamheten har vi två heltidsanställda tränare, ett stort antal timanställda 

tränare och en vaktmästare. Under verksamhetsåret arrangeras 2 nationella tävlingar, Bankeryds 

Open (inomhus) i början av året och Bankerydsspelen (utomhus) i början av sommaren. Utöver detta 

arrangeras flera interna tävlingar samt ett stort antal sociala aktiviteter. 

Historik och organisation  

Bankeryds TK är en förening med rötter så långt tillbaka som 1958. I dagsläget är vi drygt 400 

medlemmar som samlas kring det gemensamma intresset – tennis. 1979 stod Bankeryds TK som värd 

för svenska seniormästerskapen i tennis. Den forne storspelaren Mikael Tillström, rankad nr 39 i 

världen som bäst, är fostrad i Bankeryds TK. Bankeryds TK äger tennisanläggningen Furuvikshallen 

som byggdes 1978 och består av tre inomhusbanor med Plexipave underlag och två intilliggande 

utomhusbanor med grus. Anläggningen inrymmer även ett café och ett gym som är öppet för 

medlemmarna.  
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Verksamhets överblick 

Vi skulle gärna vilja att man går igenom dessa olika nivåer men vi strävar efter att vara flexibla. Om vi 

ser att någon är felplacerad eller har utvecklats snabbare än förväntat flyttar vi på individen så fort 

som möjligt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennislekis 

Minitennis 

Miditennis 

Maxitennis 

Breddtennis 
BTK AKADEMI 

Vuxentennis 
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Tennislekis 

Målsättning 

Tennislekis fokuserar på lek, samvaro, bollvana och koordinationsövningar.  Det här är en väldigt 

viktig del för barnens utveckling i tennis och i livet. Med bra koordination och rörelseförmåga blir det 

enklare att sedan lära ut tennis och uppmuntra till ett friskt levande.  

 

Barnen kastar och fångar mycket boll, springer och hoppar, använder rockringar och även lite lekar 

med racket. Grupperna indelas efter ålder och målet är att försöka ha så jämna grupper som möjligt. 

Det allra viktigaste i tennislekis är att det är roligt och stimulerande för barnen. Vissa månader 

kommer barnen att bara vara med en tränare under hela passet. Under andra månader är det 

temastationer där barnen får prova på alla olika teman. Efter varje termin flyttas de barnen som 

anses vara mogna till nästa nivå i deras tennisutveckling som är minitennis.  

 

Tennisträning 

1 timme/vecka. 

Bana och Boll 

Minitennisbana och skumtennisbollar. 

Ålder 

3-6 år. 

Ansvarig 

Marius Tunaru 

Antal barn/bana 

Max 24 
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Terminsplanering 

1. Varje träning börjas med uppvärmning och upprop 

2. Varje träning avslutas med en gemensam lek 

 

Augusti/Januari 

 Barnen träffar sin ansvarige tränare och grupp 

 Fokus på olika lekar som förbättrar deras koordinations och rörelseförmåga 

September/Februari 

 Barnen träffar sin ansvarige tränare och grupp 

 Fokus på olika lekar som förbättrar deras koordinations och rörelseförmåga 

Oktober/Mars 

 Temastationer där barnen får lära känna andra tränare 

 Fokus på olika lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 

November/April 

 Temastationer där barnen får lära känna andra tränare 

 Fokus på olika lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 

December/Maj 

 Temastationer där barnen får lära känna andra tränare 

 Fokus på olika lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 
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Minitennis 

Målsättning 

Minitennis är en fortsättning på tennislekis men med lite mer boll och racket inblandad i träningen.  

Minitennis fokuserar på lek, koordination, bollvana och grunderna i tennisteknik. Det här är en 

väldigt viktig del för barnens utveckling i tennis och i livet. Med bra koordination och rörelseförmåga 

blir det enklare att sedan lära ut tennis och uppmuntra till ett friskt levande.  

Barnen kastar och fångar mycket boll, springer och hoppar, använder rockringar och lär sig grunderna 

i tennisteknik. Grupperna indelas efter ålder och målet är att försöka ha så jämna grupper som 

möjligt. Det allra viktigaste i minitennis är att det är roligt och stimulerande för barnen. Vissa 

månader kommer barnen att bara vara med en tränare under hela passet. Under andra månader är 

det temastationer där barnen får prova på alla olika teman. Här lär vi också barnen att tävla i olika 

former. Där de får lära sig de grundläggande reglerna i tennis.  Efter varje termin flyttas de barnen 

som anses vara mogna till nästa nivå i deras tennisutveckling som är miditennis. 

Utöver träning så rekommenderas barnen att delta i IF SO minitour tävlingarna som går runt om i 

närområdet. Information och affischer om dessa tävlingar tillkommer.  

 

Tennisträning 

1 gång/vecka (60 minuter/pass).  

Bana och Boll 

Minitennisbana och minitennisbollar. 

Antal barn/bana 

Max 24 (4 per minitennisbana) 

Ålder 

4-10 år. 

Ansvarig 

Marius Tunaru 
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Terminsplanering 

1. Varje träning börjas med uppvärmning och upprop 

2. Varje träning avslutas med en gemensam lek eller poängspel 

Augusti/Januari 

 Barnen träffar sin ansvarige tränare och grupp 

 Lekar som förbättrar deras koordinations och rörelseförmåga 

 Fokus på grundläggande tennisteknik 

September/Februari 

 Temastationer 

 Lekar som förbättrar deras koordinations och rörelseförmåga 

 Fokus på grundläggande tennisteknik 

 Poängspel 

Oktober/Mars 

 Temastationer  

 Lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 

 Fokus på grundläggande tennisteknik 

 Poängspel 

November/April 

 Temastationer  

 Lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 

 Fokus på grundläggande tennisteknik 

 Poängspel 

December/Maj 

 Temastationer  

 Lekar som förbättrar deras koordination och rörelseförmåga 

 Fokus på grundläggande tennisteknik 

 Poängspel 
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Miditennis 

Målsättning 

Miditennis är steget efter minitennisen. Här spelar man med vanligt nät, midibollar och här har man 

begränsat banan (midibana). Barnen fortsätter att träna på koordinationen och rörelseförmåga då 

dessa två områden är mycket viktiga i deras utveckling. Här är det också fokus på grundläggande 

tennisteknik och framförallt mycket fokus på serve.  

Tekniken börjar bli viktigare och viktigare när man kommer upp till miditennis nivå och därför 

kommer man att träna mycket på den. Barnen tränar också rörelseförmåga och 

koordinationsträning. De lär sig också att börja spela matcher, där de lär sig regler och inslag av lite 

taktiskt träning.  Det allra viktigaste är att det är roligt, stimulerande och lärorikt för barnen.  Efter 

varje termin anses de som är mogna att flytta sig nästa steg i deras tennisutveckling som är 

maxitennis.  

Förutom träning rekommenderas barnen att delta i IF SO miditouren. Men information och affischer 

om detta tillkommer.  

 

Tennisträning 

1-2 timmar/vecka  

Bana och Boll 

Midibana och midiboll 

Antal barn/ bana 

Max 6 

Tävling  

Miditouren 

Ålder 

5-10 år 

Ansvarig 

Leo Öberg 
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Terminsplanering 

1. Varje träning börjas med uppvärmning/ övningar som förbättrar rörelseförmåga och 

koordinationen. 

2. Varje träning avslutas med reaktions/snabbhetsövning 

 

Augusti/Januari/April 

 Rörelsemönster/koordinations träning 

 Serveträning 

 Säkerhetsträning grundslag 

 Matchträning 

September/Februari 

 Rörelsemönster/koordinations träning 

 Serveträning 

 Säkerhetsträning grundslag, precision/längd 

 Volley och nätspel  

 Matchträning 

 

Oktober/Mars 

 Rörelsemönster/koordinations träning 

 Serveträning 

 Säkerhetsträning grundslag, höjd over nät 

 Volley och nätspel  

 Matchträning 

November/December/Maj 

 Rörelsemönster/koordinations träning 

 Serveträning 

 Matchträning 

 Taktik- hur vill vi spela  
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Maxitennis 

Målsättning 

Maxitennis är steget efter miditennisen. Här spelar man med vanligt nät, maxiboll och helbana. 

Barnen fortsätter att träna på koordinationen och rörelseförmåga då dessa två områden är mycket 

viktiga i deras utveckling. Här är det också fokus på grundläggande tennisteknik och framförallt 

mycket fokus på serve. En viktig del av maxitennisen är att lära sig att tävla.  

Tekniken börjar bli viktigare och viktigare när man kommer upp till maxitennis nivå och därför 

kommer man att träna mycket på den. Barnen tränar också rörelseförmåga och 

koordinationsträning. De lär sig också att börja spela riktiga matcher, där de lär sig regler och inslag 

av taktiskt träning.  Efter varje termin får man välja att antingen gå vidare till utvecklingsgruppen 

eller breddtennis gruppen.  

Förutom träning rekommenderas barnen att delta i IF SO maxitouren, klubb tävling och seriespel. 

Mer information och affischer om detta tillkommer.  

Tennisträning 

2-3 timmar/vecka  

Egenträning 

Ca. 1 timme/vecka 

Bana och Boll 

Helbana och maxiboll 

Antal barn/bana 

Ca. 4 

Fysträning 

 1 timme fys/vecka (Egenfys i samband med träning) och/eller annan idrott 

 Lära sig uppvärmning och stretchning på egenhand 

 Lära sig att sköta egen fysen på egenhand 

Tävling  

Klubbtävling, seriespel samt maxitouren 

Ålder 

7-12 år 

Ansvarig 

Leo Öberg 
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Terminsplanering 

1. Uppvärmning sker innan träning enligt program 

2. Varje träning börjar med snabbhets och/eller koordinations övningar 

3. Varje träning avslutas med 15-20 minuter poängspel 

4. Egenfys i samband med varje träning enligt program 

 

Augusti, September/Januari 

Huvudtema: Grundslagsträning 

 Tempo, Teknik (förberedelse, 

träffpunkt, rotation, sving, avslut) 

 Precision, säkerhet  

 Riktningsförändring, öka/sänka 

tempo 

 

Oktober/Februari 

Huvudtema: Serve, retur, volley och nätspel 

 Teknik serve och retur (position, 

uppkast, träffpunkt) 

 Precision serve och retur 

 Volley, smash teknik 

 Attackspel 

 

 

  

 

 

 

 

November/Mars 

Huvudtema: Tempo och rörelsemönster  

 Splitstep 

 Crossoversteg 

 Rörlighet/Snabbhet sidled och djupled 

 Position på banan 

 

 

April 

Huvudtema: Grundslagsträning 

 Tempo, Teknik (förberedelse, 

träffpunkt, rotation, sving, avslut) 

 Precision, säkerhet  

 Riktningsförändring, öka/sänka 

tempo 

 

 

December/ Maj  

Huvudtema: Poängspel 

 Lära sig alla regler, räkna, döma 

 Offensivt/Defensivt spel 

 Taktik/ Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Breddtennis 

Målsättning 

Breddtennis är för som tycker att det är roligt 

med tennis och vill röra sig och ha kul med 

sina kompisar.  Dessa spelare är inte 

intresserade av att tävla och lär sig grunderna 

i tennis. Däremot kan intresset för tävling 

kanske komma senare och då kan spelaren ta 

nästa steg till utvecklingsgruppen.  

 

Tennisträning 

1-2 timmar/vecka (60 minuterspass) 

Bana och Boll 

Helbana, 100 % bollar och maxiboll 

Antal barn/bana 

4-6 

Fysträning 

Valfritt att vara med på fysträning om 

intresset finns 

Ålder 

9-17 år 

Ansvarig 

Marius Tunaru 
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Terminsplanering 

1. Uppvärmning inför varje träning och 

stretchning efter 

 

Augusti/Januari/April 

Huvudtema: Grundslagsträning 

 Grepp i alla slag 

 Förberedelse, rotation, träffpunkt, 

sving och avslut 

 Säkerhet 

 Precision/längd 

September/Februari/November 

Huvudtema: Serve, retur, volley, smash 

 Grepp i alla slag 

 Serverörelse 

 Första och andraserve 

 Retur 

 Forehand och backhandvolley 

 Smash 

December/Oktober/Mars/Maj 

Huvudtema: Poängspel 

 Spela poängspel i olika former 

 Singel/dubbelmacther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BTK AKADEMI 

 

Grundkriterier 

- Stort intresse för tennis. Tävling och spontanspel är en förutsättning. Tennis 

spelandet ska fördelas 1/3 klubbträning, 1/3 spontan tennis, 1/3 tävling. 

- Man måste vara villig att ta till sig instruktioner och utveckla sin tennis. Resultat 

oviktigt och fixering för resultat eller pokaler accepteras inte i BTK AKADEMI.  

- Man måste vara en god kamrat till alla i klubben och respektera alla föräldrar och 

spelare utanför klubben. Detta gäller både föräldrar och spelare. Dålig attityd mot 

domare, tävlingsledare, andra spelare, föräldrar eller mot sig själv accepteras inte.  

 

 

Akademi Röd  

Träning minst 6 timmar/vecka 

-  2 klubbträningar per vecka 

- Rörelsemönsterträning 1 timme per vecka 

- Snitta på minst 1 timme per vecka spontantennis 

- Resterande timmar annan idrott eller andra fysiska aktiviteter. (Lek där man är fysiskt aktiv 

kan också räknas in som träning.) 

- Göra en grundläggande träningsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

som ska innehålla spontanspel, klubbträning och annan träning 

Fysträning 

- Delta i klubbens Rörelsemönsterträning.  (Obligatoriskt)  

Inställning  

 God kamratskap mot alla barn och föräldrar på och utanför banan 

 Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 3-5 IF SO TOUR tävlingar per termin (Midi och/eller Maxi enligt överenskommelse med 

tränare)  

- Interna tävlingar 

- Göra en grundläggande tävlingsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

 



 

 

 

 

Motprestation 

- Medverka en gång per månad på klubbens tennislekis som ”ung ledare”.  

 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under interna tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor. 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- 10 kort (Vissa tider) 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Föreläsningar i olika områden 

Pris: 2400 kr 

Värde: 3670 kr 

 

Akademi Gul  

Träning minst 8 timmar/vecka 

- 3 klubbträningar/vecka 

- Delta i klubbens rörelsemönster träning 1 timme/vecka 

- Delta på klubbens fysträning 

- Snitta på minst 1 timme/ vecka spontantennis   

- Resterande timmar spontantennis, annan idrott eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en grundläggande träningsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

som ska innehålla spontanspel, klubbträning och annan träning 

Fysträning 

- Rörelsemönsterträning(Obligatoriskt)  

- Klubbens fysträning 1 timme/vecka (Obligatoriskt) 



 

 

 

 

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 3-6 tävlingar (Nationella tävlingar och/ eller IF SO MAXI TOUR)  

- Interna tävlingar 

- Seriespel  

- Göra en grundläggande tävlingsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

Motprestation 

- Medverka en gång per månad på klubbens tennislekis och minitennis som ”ung ledare”.  

 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under interna tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor. 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort (Vissa tider) 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Reducerat pris privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

 

Pris: 5000 

Värde: 8190 kr 



 

 

 

 

 

Akademi Vit 

Träning minst 10 timmar 

- 4 klubbträningar per vecka 

- Delta på klubbens rörelsemönsterträning träning (1 timme/vecka) 

- Delta på klubbens fysträning (1 timme/vecka) 

- Resterande timmar spontantennis, annan idrott  eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en träningsplanering inför varje termin som ska innehålla spontanspel, klubbträning och 

annan träning 

 

Fysträning 

- Delta på klubben rörelsemönster träning (obligatoriskt) 

- Delta på klubbens fysträning (obligatoriskt) 

 

 

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 6-8 Nationella tävlingar per termin 

- Göra en grundläggande tävlingsplanering inför varje termin 

- Seriespel 

 

Motprestation 

- Medverka en gång per månad på klubbens tennislekis och minitennis som ”ung ledare”.  

- Sparra med och vara mentor till yngre spelare i akademin på klubbens sparringstillfällen 

- Genomgå interna och externa domarutbildningar/linjedomarutbildningar/tränarutbildningar 

- Döma på IF SO TOUR tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor 

 



 

 

 

 

 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under interna tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor  

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort inomhus (Vissa tider) 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Reducerat pris på privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

 

Pris: 5500 

Värde: 8690 kr 

 

Akademi Svart 

Träning minst 12 timmar i veckan 

- 4 klubbträningar per vecka 

- Delta på klubbens rörelsemönsterträning träning (1 timme/vecka) 

- Delta på klubbens fysträning (1 timme/vecka) 

- Resterande timmar spontantennis eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en träningsplanering inför varje termin som ska innehålla spontanspel, klubbträning och 

annan träning 

 

Fysträning 

- Delta i klubbens fysträning.  (Obligatoriskt)  



 

 

- Delta i klubbens rörelsemönsterträning 

- Eget fysprogram utanför träning enligt överenskommelse med tränare 

 

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 8-10 Nationella tävlingar per termin 

- Delta i minst en utav de största nationella junior tävlingarna. (Båstad Corem Open, JSM inne, 

JSM ute, SALK Open) 

- Göra en tävlingsplanering inför varje termin 

- Seriespel 

Motprestation 

- Medverka en gång per månad på klubbens tennislekis, minitennis och miditennis som ”ung 

ledare”.  

- Sparra med och vara mentor till yngre spelare i akademin på klubbens sparringstillfällen 

- Genomgå interna och externa domarutbildningar/linjedomarutbildningar/tränarutbildningar 

- Döma på IF SO TOUR tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under interna tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort inomhus (Vissa tider) 

- Personliga föräldrar/spelarsamtal 

- Reducerat pris på privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

Pris: 5500 

Värde: 8690 kr 



 

 

Vuxentennis 

Målsättning 

Vuxentennis är för de vuxna som vill lära sig att spela tennis eller vill fortsätta att utveckla din tennis. 

Vuxenträningen ska vara rolig och givande för de aktiva. Alla aktiva ska få möjlighet att få instruktion 

utifrån sina behov. Grupperna delas in så jämnt som möjligt och det finns olika alternativ att spela i 

olika former. Lunchtennisen ingår också i vuxentennisen.   

 

Tennisträning 

 60 minuterspass. 

 90 minuterspass 

 Lunchtennis 

Bana och Boll 

Helbana och 100% boll. 

Antal spelare/bana 

4-6 

Ålder 

18 år och äldre 

Ansvarig 

Marius Tunaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terminsplanering 

Augusti/Januari 

Huvudtema: Grundslagsträning 

 Grepp i alla slag 

 Förberedelse, rotation, träffpunkt, sving och avslut 

 Säkerhet 

 Precision/längd 

September/Februari 

Huvudtema: Serve, retur, volley, smash 

 Grepp i alla slag 

 Serverörelse 

 Första och andraserve 

 Retur 

 Forehand och backhandvolley 

 Smash 

Oktober/Mars 

Huvudtema: Poängspel 

 Spela poängspel i olika former 

 Singel/dubbelmacther 

November/April 

Huvudtema: Tempoträning 

 Rörlighet i sided/djupled 

 Snabbhet 

 Position på banan 

December/Maj 

Huvudtema: Poängspel 

 Spela poängspel i olika former 

 Singel/dubbelmatcher 

 

 

 

 



 

 

Fysträning 

Tävlingsgrupp/Utvecklingsgrupp - 1 gemensamt pass i veckan och egenfys i samband med 

träningarna 

Januari/februari 

(Inomhus) 

 Styrka, balans, stabilitet (fokus på ben och bål) 

 Fystester  

Mars/april/maj/juni  

(Utomhus) 

 Konditionsträning 

 Intervallträning 

 Snabbhet 

 Fystester 

Augusti/september/oktober  

(Utomhus) 

 Konditionsträning 

 Intervallträning 

 Snabbhet 

 Fystester 

November/december 

 Styrka, balans, stabilitet (fokus på ben och bål) 

 Fystester  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Träningsavgifter 

  

Avgifter för vårterminen 

Tennislekis                         600 kr 

1 timma/vecka                   1650 kr 

2 timmar/vecka                 3150 kr 

3 timmar/vecka                 4150 kr 

4  timmar/vecka               4850 kr 

5 timmar/vecka               5550 kr 

  

Avgifter för höstterminen 

Tennislekis                                      600 kr 

1 timma/vecka                             1250 kr 

2 timmar/vecka/termin              2350 kr 

3 timmar/vecka/termin               3150 kr 

4 timmar/vecka                           3650 kr 

5 timmar/vecka                           4150 kr 

  

BTK AKADEMI 

Röd   2400 kr 

Gul  5000 kr 

Vit  5500 kr 

Svart  5500 kr 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Privatträning och bollmaskin 

Vi erbjuder privatträning som ett komplement till den vanliga träningen och är nyttigt om man vill 

utveckla sin tennis. All privatträning görs av anställda tränare i klubben. I priset ingår banhyra, 

utrustning och tränare. 

Kontaktlista tränare 

Leo Öberg    Mail: leo@bankerydstk.se  

Telefon: 070-480 95 64 

Marius Tunaru  Mail: marius.tunaru@hotmail.com 

   Telefon: 073-5375797 

    

Prislista 

Inomhus 

1 junior   300 kr/timme 

2 juniorer   400 kr/timme 

1 senior   350 kr/timme 

2 seniorer   500 kr/timme 

 

Utomhus 

1 juniorer   250 kr/timme 

2 juniorer   350 kr/timme 

1 senior   300 kr/timme 

2 seniorer   400 kr/timme 

 

 

mailto:leo@bankerydstk.se

